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REGULAMIN KONKURSU 

STAROSTY POWIATU GRÓJECKIEGO 

Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 

Światowego Dnia Jabłka - Warka 2022 

 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Powiat Grójecki, Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i Stowarzyszenie Sady 

Grójeckie 

 
2. FUNDATOR NAGRÓD 

Fundatorem nagród jest Starosta Powiatu Grójeckiego. 

 
3. ODBIORCY 

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu grójeckiego. 

 
4. CEL KONKURSU 

Celem ogólnym konkursu jest promocja działalności KGW. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Wsparcie aktywności i działalności KGW z powiatu grójeckiego 

2. Integracja Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grójeckiego 

3. Zwiększenie atrakcyjności Światowego Dnia Jabłka 

4. Promocja działalności ekologicznej prowadzonej przez KGW z powiatu grójeckiego 

5. Zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi, naturalnymi, ekologicznymi. 

 
5. PRZEDMIOT I KRYTERIA KONKURSU 

W konkursie zostaną nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich, które w największym stopniu 

przyczynią się do realizacji celów Konkursu. 

Konkurs obejmuje 1 kategorię, a ocenie podlegać będzie 4 zintegrowane elementy tj. 

 
1. Estetyka stoiska 

Doceniona zostanie dekoracja spójna z nazwą lub działalnością KGW, schludność, 

oryginalność, ogólne wrażenie, wykorzystanie elementów naturalnych, lokalnych, 

ekologicznych. 

 
2. Interaktywność stoiska 

Docenione zostaną dodatkowe działania prowadzone przy stoisku tj. warsztaty dla dzieci, 

pokaz, wyjście do klientów, opowiadanie historii. 
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3. Prezentacja osób na stoisko 

Docenione zostaną stroje spójne z nazwą KGW lub wystrojem, jakość stroju, przyjazne 

nastawienie, zaangażowanie osób na stoisku, gościnność. 

 
4. Jedno danie z jabłkiem. 

Tylko 1 wskazany przez KGW produkt będzie oceniany (bierzemy tu pod uwagę dania główne, 

przystawki, przekąski, zupy, itp.). 

 
5. NAGRODY 

Starosta Powiatu Grójeckiego przewidział nagrody w formie „czeku” na zakup potrzebnych 

KGW przedmiotów i produktów (wg potrzeb zwycięskich KGW, po uzgodnieniu z Biurem 

Promocji Starostwa). Pula na nagrody wynosi ok. 10.000zł. 

 
W konkursie zaplanowane jest przyznanie nagród o wartości: 

1. Nagroda główna o wartości - 1300zł 

2. Nagroda za zajęcie II miejsca o wartości - 1000zł 

3. Nagroda za zajęcie III miejsca o wartości - 800zł 

4. Wyróżnienia o wartości - 600zł 

5. Nagrody „pocieszenia”, za udział w konkursie - 500zł 

 
W konkursie przewidziany jest również Puchar Przechodni „Światowego Dnia Jabłka”, który 

zostanie wręczony dla zwycięskiego KGW. 

 
7. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

W skład Komisji oceniającej wejdzie – Starosta Powiatu Grójeckiego wraz z wybranymi przez 

siebie 3-8 osobami reprezentującymi Organizatorów, Partnerów Światowego Dnia Jabłka oraz 

ekspertów kulinarnych i artystycznych. 

 
Komisja może w trakcie konkursu przyznać np. dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie lub 

inaczej zadecydować – biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń w konkursie oraz pulę środków 

przeznaczonych na nagrody. 

 

Protokół z wyboru zwycięzców Konkursu Organizator przekaże do Starostwa Powiatowego  

w      Grójcu. W celu ustalenia zakupu nagród i rozliczenia należy skontaktować się z Biurem 

Promocji Starostwa Powiatowego – promocja@grojec.pl, tel. 48 661 11 09  

do 31 października 2022 w roku 
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8. INFORMACJE DOTYCZĄCE STOISK 

1. Organizator Konkursu zapewnia: 

Wyznaczone miejsce na stoisko KGW o powierzchni 3x3m na terenie imprezy w ramach 

Światowego Dnia Jabłka (w przypadku potrzeby większej powierzchni niezbędne jest 

skontaktowanie się z Biurem Promocji Powiatu). 

2. KGW zapewnia organizację własnego stoiska tj. zapewnienie: 

a) Namiotu wystawienniczego o wymiarach 3x3m 

b) Wyposażenie potrzebne do przygotowania stoiska i udziału w Konkursie 

c) We własnym zakresie podgrzewanie potraw (jeśli dotyczy) 

3. Organizator nie zapewnia dostępu do prądu. 

 
9. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać na adres promocja@grojec.pl na formularzu 

stanowiącym zał. 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do 22 września 2022r. (włącznie). 

 
10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Światowy Dzień Jabłka odbywać się będzie 25 września (niedziela) w Rynek w Warce 

2. Godziny imprezy 11.00 – 18.00 

3. Stoisko można przygotowywać od godz. 8.00 do godz. 10.30. 

4. Po zakończeniu imprezy należy zostawić po sobie porządek. 

5. Prezentacja KGW odbywa się w duchu współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy KGW. 

6. KGW zobowiązuje się do upublicznienia informacji o udziale w Światowym Dniu Jabłka m.in. 

poprzez promocję wydarzenia na FB. 

 

 
Załączniki 

Załącznik 1 – formularz wniosku 

mailto:promocja@grojec.pl
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Załącznik 1 

 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU STAROSTY POWIATU GRÓJECKIEGO 

Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Światowego Dnia Jabłka - Warka 2021 

 
1. Nazwa KGW 

 

2. Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

ROZMIAR STOISKA   

 

 
3. Deklarujemy udział w Konkursie Starosty i zobowiązujemy się do przygotowania stoiska 

zgodnie z 4 kryteriami w pkt. 5 regulaminu.  

 

 

 

 

…………………………………………... 

 
(data, podpis) 
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ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków naszego KGW w celu i w zakresie 

niezbędnym do udziału w konkursie odbywającego się podczas III Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich 

Powiatu     Grójeckiego     organizowanym     przez     Powiat     Grójecki,     Stowarzyszenie     W.A.R.K.A. 

i Stowarzyszenie Sady Grójeckie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda 

jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

…………………………………………... 

 
(data, podpis) 

 

ZGODNA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w KONKURSIE odbywającego się podczas II Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich 

Powiatu Grójeckiego wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku członków naszego KGW w (literą 

X zaznaczyć właściwe): 
 

□ audycjach telewizyjnych, 
 

□ audycjach radiowych, 
 

□ publikacjach na stronie internetowej, 
 

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych 
 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. 

 
 

…………………………………………... 

 
(data, podpis) 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu odbywającego się podczas II Pikniku Kół 

Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego oraz ze wszystkimi klauzulami zawartymi w treści 

regulaminu. 
 

…………………………………………... 

 
(data, podpis) 


